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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300100/02-11-14

Objecte

Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis
de la Universitat Pompeu Fabra

Procediment

Procediment obert
Import total: 1.579.475,00 € (IVA exclòs) distribuït de la
forma següent:
-

Pressupost bàsic de licitació

Any 2015: 631.790,00 euros, IVA exclòs
Any 2016: 758.148,00 euros, IVA exclòs
Any 2017: 189.537,00 euros, IVA exclòs

Data adjudicació contracte

2 de desembre de 2015

Número d’ofertes rebudes

18
Import total: 788.440,62 € (IVA exclòs). Aquest import ja està
ajustat al termini real d’execució del servei, distribuït de la
forma següent:

Import adjudicació

-

Any 2016: 619.489,06 €
Any 2017: 168.951,56 €

El termini màxim d’execució serà a partir de l’1 de febrer de
2016 i finalitzarà el 31 de març de 2017.
Termini d’execució

El contracte es podrà prorrogar, per mutu acord de les parts,
abans que finalitzi el termini fixat. Aquestes pròrrogues no
podran ser concertades aïlladament o conjunta per un termini
superior al fixat originàriament.
S’adjudica a l’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU, atès
que en el seu conjunt és la proposta que es considera més
avantatjosa per a la Universitat i en concret perquè:

Motiu de l’adjudicació

•

Presenta un bon calendari de la implantació (diagrama de
Gant, fites dates…); la disponibilitat del personal de
suport a l'inici dels serveis; el temps de solapament amb
l'empresa sortint; la subrogació d’operaris de l'empresa
sortint.

Dades de l’adjudicatari

•

Presenta una bona distribució de l'equip en els diferents
campus i detall de l'organització de l'equip; la descripció
funcions dels treballadors (responsable, encarregat,
tècnic PRISMA, operaris); la presentació de les hores
ofertades; propostes de millora en mitjans humans (nº
treballadors, hores….).

•

Presenta una bona formació dels treballadors (cursos,
contingut, nº hores, personal a què s'adreça).

•

Presentació de cursos relatius a noves tècniques i
increment de l'eficiència energètica aporten un lleuger
valor al pla de formació.

•

Presenta una bona descripció dels serveis que ofereix
l'oficina tècnica; la presentació de la dedicació que
s'ofereix a la UPF (hores/setmana); l’aportació sobre els
mínims sol ∙licitats respecte a serveis oferts.

•

En l’apartat de millores sobre els mitjans materials ha
obtingut 4,25 punts dels 5 totals per aportar, complint els
requisits del plec la càmera de visió termogràfica,
l’analitzador de xarxes, l’analitzador de gasos de
combustió, la plataforma elevadora i la bastida portàtil
plegable.

•

En l’apartat de millores sobre les instal·lacions a obtingut
els 15 punts per aportar, complint els requisits del plec el
canvi de caldera per calefacció de l’edifici de Mercè i el
subministrament / substitució de 500 tubs fluorescents
per leds.

Empresa: VALORIZA FACILITIES, SAU
Nacionalitat: Espanyola

Data de formalització del contracte 20 de gener de 2016

